
بررسي بن مایه هاي اساطیري بختیارنامه با تکیه بر آیین ها و نمادهاي 
آشناسازي

صدیقه جلیلي
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
دکتر حمیدرضا فرضي )نویسنده ی مسئول(
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
دکتر علی دهقان
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران

چکیده
اسطوره شناخت ابتدایي مردم روزگاران کهن از انسان و جهان پیرامون اوست که با تغییر شکل 
دادن در ادبیات ملّت ها انعکاس یافته و به حیات خود ادامه مي دهد. یکي از راه هاي انتقال اسطوره از 
نسلي به نسل دیگر بازتاب آن در قّصه هاي عامیانه مي باشد. بختیارنامه از قّصه هاي عامیانه بازمانده 
از دوره اشکاني و ساساني است که رگه هایي از اساطیر را مي توان در آن مشاهده کرد. این پژوهش 
با شیوه تحلیل محتوایي داستان به بررسي بن  مایه هاي اساطیري موجود در بختیارنامه مي پردازد. 
در این مقاله فرض نگارندگان بر این بوده است که این قّصه ژرف ساخت اسطوره اي دارد و عناصر 
اسطوره اي از جمله آیین  آشناسازي و مراحل آن را در خود نمودار مي سازد؛ براساس نتایج این 
پژوهش، آیین آشناسازي و مراحل آن با درون مایه  این قّصه قابل تطبیق است. همچنین عناصري 
چون بیابان، کودک سرراهي و ... در این قّصه ریشه ي اسطوره اي دارند که در این پژوهش تحلیل 

و اثبات شده اند.
واژگان کلیدی: بختیارنامه، اسطوره، آیین آشناسازي، بیابان، کودک سرراهي، چاه

تاریخ دریافت مقاله: 1399/10/02
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/05/05

Email: s.jalili85@yahoo.com
farzi@iaut.ac.ir
a_dehghan@iaut.ac.ir

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

س 12، ش 3 )پیاپی 27(، پاییز 1400
شاپا: 8457-2251                                                                    صص: 151-168     



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی152/

1- مقدمه
قومي،  باورهاي  که  بي آغاز  زمان  از  است  داستان هایي  حکایت  اصطالح،  در  اسطوره 
ملّي و مذهبي را در خود جاي داده و سینه به سینه منتقل شده است. گرین، اسطوره را 
داستاني بي نویسنده مي داند که بازتابي از باورهاي بدوي یا تبییني از اسرار جهان طبیعت 
کننده سرگذشتي  نقل  »اسطوره  الیاده  اعتقاد  به  دیگران، 1395: 314(  و  )گرین  است. 
قدسي و مینوي است. راوي واقعه اي است که در زمان اّولیه، زمان شگرف بدایت همه چیز 
رخ داده است. به بیاني دیگر، اسطوره حکایت مي کند که چگونه به برکت  کارهاي نمایان 
و برجسته ي موجودات مافوق طبیعي، واقعّیتي، چه کل واقعّیت کیهان، یا فقط جزئي از 
واقعّیت )نوع نباتي خاص، سلوکي و کردارهاي انساني ...( پا به عرصه وجود نهاده است. 
بنابراین اسطوره همیشه متضّمن رویات یک خلقت است، یعني مي گوید چگونه چیزي پدید 
آمده، موجود شده و هستي خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزي که واقعاً روي 
داده و به تمامي پدیدار گشته سخن مي گوید«. )الیاده، 1393: 21( الیاده اسطوره را قالي 
جادویي مي داند که ما را به زمان ازلي برمي گرداند و با این کار، دوباره ما را با خدایان مّتحد 

مي سازد. )سگال، 1394: 99(
اساطیر گاهي در قّصه هاي عامیانه بازتاب مي یابند و از عناصر سازنده آن ها هستند؛ یکي 
از این قّصه هاي عامیانه کهن که داراي ژرف ساخت اساطیري است بختیارنامه مي باشد. 
واحددوست به نقل از مجمل التواریخ، بختیارنامه را جزء سرچشمه هاي اسطوره هاي ایران 
است.  بختیارنامه  دیگر،  مشهور  اسطوره اي  »از قصص  مي نویسد:  مورد  این  در  و  مي داند 
بختیار در عهد خسروپرویز و از نوادگان رستم بود و به سلسله نسب او در تاریخ سیستان 
زبان  ـ  پهلوي  زبان  به  داستان  این  اصل   )63  :1387 )واحددوست،  است.«  شده  اشاره 
روزگاران اشکاني و ساساني ـ است و همانندي بسیاري با سندبادنامه و داستان هاي هزار و 
یک شب دارد که در دوره اسالمي بازنویسي شده است. این قّصه از آن دست قّصه هایي است 
که »زمینه و بن مایه متنّوعي دارد و به شیوه و روال ساختماني هزار ویک شب آفریده شده 
است، در واقع نقل قّصه ها به سبک و اسلوب قّصه  هایي است که اصل و منشأ آن به هند باز 
مي گردد.« )میرصادقي، 1386: 114( و هدف غایي آن سرگرمي و بازخواني حکمت هاي 
عامیانه است، هدفي که با نگرش هاي علمي خواص و ادیبان فرهیخته تناسبي نداشته و 

عموماً در میان عوام جستجو مي شده است. )امید ساالر، 1381: 398(
چنان که از ساختار قّصه ها برمي آید روایت اصلي آن همچون اسکندرنامه، ابومسلم نامه، 
سمک عّیار، قّصه امیرارسالن نامدار و قّصه هایي از این قبیل، از ادبیات شفاهي به ادبیات 
را نشان  از زبان فارسي  این لحاظ که گونه اي  آثار »از  این گونه  یافته است.  راه  مکتوب 
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مي دهند که به فارسي متداول میان کوچه و بازار در آن قرون پیشینه نزدیک است، بسیار 
ارزشمندند.« )حکیم آذر، 1394: 63(

1-1- ارتباط قّصه و اسطوره
اسطوره ها گاهي به صورت قّصه و داستان، به ویژه قّصه هاي عامیانه به حیات خود ادامه 
مي دهند. از دیدگاه کتایون مزداپور اساطیر در مسیر تغییر و تحّول، آن گاه که ویژگي هاي 
اسطوره اي بودن از قبیل صبغه قداست و زمان آغازین و ابتداي هستي خود را از دست 
مي دهند، با بن مایه هاي دیگر درمي آمیزند و به صورت قّصه درمي آیند به این ترتیب نابود 
نمي شوند و همچنان باقي مي مانند. )مزداپور، 1377: 104( البّته نمي توان گفت که قّصه با 
اسطوره از نظر ماهّیت یکسان یا همسان است و ما به ازاي رخدادها و دیدگاه هاي اساطیري 
را در قّصه ها مي توان یافت، با این حال این تمایز کلّي و بنیادي نیست. مهران افشاري بر این 
باور است که مضامین قّصه ها ملزم نیستند که از قوانین خاّصي تبعّیت کنند و جزء به جزء با 
آن چه در اساطیر آمده است، قابل مقایسه و تطبیق باشند، قّصه با اسطوره متفاوت است اّما 
نشاني از اساطیر را با اندکي تغییر و تحّول در قّصه ها مي توان یافت. )افشاري، 1387: 70(

از منظر خاستگاه و همچنین روایت، بین قّصه و اسطوره ارتباطي بنیادین وجود دارد؛ 
قّصه ها براساس باورهاي مردم شکل گرفته است و خاستگاه آن بیرون از ذهن و روان انسان 
نیست، اساطیر هم باورهاي آغازین و نخستین تراوشات ذهني بشر هستند که با گذشت 
مشترک  نقاط  دیگر  از  مکان  و  زمان  در  ابهام  یافته اند.  ویژه اي  جایگاه  فرهنگ  در  زمان 
اسطوره و قّصه است؛ بدین صورت که این ویژگي عموماً در اساطیر وجود دارد اّما فقط 
قّصه هایي که داراي بن مایه هاي اساطیري ـ حماسي ـ دیني هستند این ویژگي را دارند. به 
باور بعضي ها، قّصه ها و افسانه هاي عامیانه بازمانده اساطیر کهن هستند که نمي توان براي 

پیدایش آن ها زمان مشخّصي را در نظر گرفت. )باستید، 1392: 42(
از منظر روایت نیز، اسطوره ها روایاتي هستند که از طبیعت یا ذهن انسان بدوي ریشه 
مي گیرند و برآمده از رابط دوسویه این دو هستند، به همان نسبت، قّصه نیز روایتي است 
از تعامل انسان و طبیعت و گاه بیانگر نخستین پندارها و دریافت هاي انسان از کیهان و 
رخدادهاي طبیعي است. بنابراین هر دو نوعي تفسیر انسان باستاني از هستي است هرچند 
اسطوره را روایتي مقّدس دانسته اند که در زمان مقّدس سرآغاز روي داده است. )الیاده، 

)23 :1394
1-2- پیشینه ي پژوهش

در مورد بختیارنامه پژوهش هاي زیادي صورت نگرفته است. از محدود پژوهش ها در 
مورد بختیارنامه مقاله حکیم آذر )1394( است که سبک و ساختار آن را مورد بررسي قرار 
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داده است. تندکي و تسنیمي )1396( در مقاله اي تحت عنوان »بختیارنامه و نقد سبک 
زیباشناسي کتاب  و  ادبي  بررسي مشخصات صرفي، نحوي، ویژگي هاي  به  شناسانه آن« 
پرداخته و اصول دیدگاه هاي فکري پردازنده روایت را مورد بررسي قرار داده اند. در مورد 
تحلیل  باب  در  این حال،  با  است.  نشده  انجام  تحقیقي  این کتاب  اساطیري  بن مایه هاي 
اسطوره اي متون مختلف ادب فارسي علي الخصوص در سال هاي اخیر، پژوهش هاي زیادي 
انجام شده است. از جمله علیزاده )1396( در مقاله »تحلیل بن مایه هاي اساطیري در رود 
رنج،  و  ازلي، درد  اسطوره آشوب  از جمله  اسطوره اي  عناصر  ابوتراب خسروي«  اثر  رواي 
بیماري و مرگ را مورد تحلیل قرار داده است. عزیزي فر )1394( به بررسي  بن مایه هاي 
و  از جمله شخصّیت ها  اسطوره اي  عناصر  و  پرداخته  نامه طرسوسي  داراب  در  اساطیري 
اقوام اساطیري، موجودات و مکان هاي اساطیري موجود در داراب نامه را مورد تحلیل قرار 
داده است. فرضي و عابدي )1393( در مقاله اي تحت عنوان »تحلیل بن مایه هاي اساطیري 
داستان شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان نامه« داستان را از دیدگاه اسطوره اي بررسي 
کرده و ضمن اشاره به بن مایه هاي اسطوره اي، آن را با کهن الگوهاي مراسم آشناسازي و 
»مرگ و تولّد دوباره« تطبیق داده اند. پارسا و اشرفي )1387( داستان خّره بماه و بهرام گور 
را از دیدگاه اسطوره ايـ  آییني مورد بررسي قرار داده و به ارتباط بن مایه هاي این داستان با 
یکي از جشن هاي خورماه )جشن دهقانان ایراني( اشاره کرده اند. اّما پژوهشي که با موضوع 

این گفتار همساني داشته باشد، یافت نشد.
1-3- شیوه پژوهش

شیوه پژوهش براساس منابع کتابخانه اي و با رویکرد توصیفيـ  تحلیلي است. نگارندگان 
نخست با پژوهش در باب اسطوره و بختیارنامه و یادداشت برداري از منابع مختلف در این 

حوزه، به بررسي بن مایه هاي اساطیري بختیارنامه به صورت تحلیلي پرداخته اند.
1-4- خالصه داستان

که  است  »بختیار«  یا  داد«  »خداي  نام  به  شاهزاده اي  گرفتاري هاي  قّصه  بختیارنامه 
فرزند پادشاهي به نام »آزادبخت« است. این شاهزاده در پي خیانت درباریان به پدرش در 
کنار چاهي در بیابان رها شده و به دست عّیاري از عّیاران بیابانگرد مي افتد. در ادامه به 
دنبال اتّفاقاتي که براي او مي افتد توسط عّیار بزرگ شده و به عّیاري مي پردازد تا این که 
بعداز سلسله اي از وقایع به دربار پدرش، راه مي یابد و شاه )پدرش( که از نسبت خود با 
این جوان بي خبر است او را به کارهاي دیواني مي گمارد. در نتیجه این التفات شاهنامه، 
بختیار مورد حسد اطرافیان واقع شده و به تهمتي ناروا گرفتار مي شود. پدرش، او را به 
اتّهام چشمداشت به تاج و تخت و حرم شاهي دستگیر کرده و به زندان مي اندازد. در پي 
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این رویداد ده وزیر مملکت که حاسداني کینه توز بوده اند و وجود بختیار را براي خود مایه 
زیان و تباهي مي دیدند، دست به کار شده، به شاه توصیه مي کنند که هرچه زودتر بختیار 
را به دار بکشد. بختیار در آستانه مرگ، براي شاه، در ده شب، ده قّصه تعریف مي کند که 
باعث تاخیر در اعدام وي مي شود ولي سرانجام در شب دهم امر پادشاه مبني بر اعدام جوان 
قطعي مي شود. عّیار مزبور در آستانه مرگ بختیار و در حالي که شاهزاده، کار خود را پایان 
یافته مي بیند، به فریاد او مي رسد و نشانه اي را که شاه در ایّام فرار از دست دشمنان و رها 
کردن فرزند شیرخواره خود در بیابان بر بازوي بختیار بسته بوده به وي یادآوري مي کند؛ 

شاه با این نشانه درمي یابد که بختیار پسر خود اوست.

2- بحث و بررسی
2-1- بن مایه هاي اساطیري در بختیار نامه

اینک به بررسي و تحلیل بن مایه هاي اساطیري در بختیارنامه مي پردازیم جدول زیر 
خالصه اي از نمود این بن مایه ها را در بختیارنامه نشان مي دهد:

 
جدول 1- عناصر اسطوره اي موجود در بختیارنامه

عدد ده چاه بیابان  مرگ و تولّد

دوباره

 کودک

سرراهي

 آیین

آشناسازي

 اسطوره

قهرمان

 عناصر و

 بن مایه هاي

اسطوره اي

 بیان کردن

 ده داستان در

 ده شب براي

 نجات جان

خویش

 گذاشته شدن

 قهرمان بر سر

 چاه )مکان

)اسطوره اي

 رها شدن

 در بیابان

 که مکاني

 اسطوره اي

است

 زخمي شدن

 خداداد در

 جنگ با

 کاروانیان که

 منجر به تغییر

 در شخصّیت

 او و دست

 کشیدنش از

عّیاري مي شود

 رها شدن

 خداداد در

 اولین روزهاي

 کودکي توّسط

 پدر و مادرش

 که سرنوشت

 کودکي

 سرراهي را

 برایش رقم

مي زند

 جدا شدن

 خداداد از پدر

 و مادر ـ پشت

 سرگذاشتن

 مراحل

 تغییر )دست

 کشیدن از

 عّیاري( ـ

 بازگشت به

 آغوش خانواده

 و رسیدن به

پادشاهي

 قهرمان

 داستان

 خداداد است

 که وقایع

 متعّددي را

 پیروزمندانه

 پشت سر

مي گذارد

 نمود در

بختیارنامه
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2-2- اسطوره قهرمان
اسطوره قهرمان عادي ترین و مأنوس ترین اسطوره در جهان است. این اسطوره جهاني 
به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایي اشاره دارد که بر بدي هایي که در قالب اژدها، 
دیو، مار و ابلیس هستند، پیروز مي شود و مردم خود را از تباهي مي رهاند. )یونگ، 1387: 
قهرمان، معّرف یک  این  بد.  قهرماني است خواه خوب، خواه  عاّمه طالب  تخّیالت   )112
جامعه بشري است جامعه اي که حّتي در ضمن اشتباهات خود همیشه به مبدا الوهّیت 
نزدیک بوده است و چون حقیقت الوهي و بشري در زندگي به هم آمیخته، در شخصّیت 
قهرمان داستاني نیز، همین خصوصّیات تجلّي مي کند؛ هر قهرمان در عین حال در هر دو 
صحنه »خدایي« یا »انساني« خودنمایي مي کند. قهرمان نمادین جامعه، براي رسیدن به 
بلوغ روحاني و براي نشان دادن شایستگي خود آزمون دشوار را پشت سر مي گذارد. قهرمان 
با رویي گشاده به پیشواز خطرها مي رود و سفرهاي نمادیني را با رخدادهاي هولناک پذیرا 
مي شود این سفرها، سفرهایي دروني و روحاني نیز مي تواند باشد. )واحددوست، 1387: 
222( قهرمانان از میان کساني برمي خیزند که در کودکي رها شده اند مام زمین به خاطر 
آن که پشتیبانشان بوده و از مرگ مصونشان داشته است، سرنوشتي شکوهمند و استثنایي 
که از آن عاّمه ي ناس نیست برایشان رقم زده است. )الیاده، 1394: 245( قهرمان در طي 
مراحل مختلف زندگاني خود به کارهاي خاصي براي رسیدن به هدف خود دست مي زند. 

این مراحل به شرح زیر مي باشند:
الف ـ کاوش: قهرمان )منجي و فدایي( سفري طوالني را آغاز مي کند که طي آن باید 
وظایف سنگیني را به انجام برساند، مانند جنگ با غول ها، حل کردن معّماهاي بي پاسخ و 

چیرگي بر موانع غیرقابل عبور براي نجات مملکت و ... .
ب ـ نوآموزي: قهرمان یک سلسله وظایف و مقرّرات شکنجه آور را براي گذر از مرحله 
بي خبري و خامي آغاز مي کند، به بلوغ فکري و اجتماعي، یعني بدل گشتن به عنصري 

بالنده و سازنده از گروه اجتماعي خود مي انجامد. 
این مرحله نیز، مانند مرحله کاوش؛ گونه اي از صورت مثالي مرگ و تولّد دوباره است.

جـ  فدایي ایثارگر: قهرمان که نماینده رفاه قبیله یا مملکت است، باید جان خود را بدهد 
و به کّفاره گناهان مردم، تا دم مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروري و زایندگي برساند. 

)شایگان فر، 1386: 144(
مراحل  با  او  کارکردهاي  و  شده  تلّقي  »قهرمان«  عنوان  به  خداداد  پژوهش،  این  در 
از پدر و مادر خود جدا مي شود  مختلف زندگاني قهرمان قابل تطبیق است. در کودکي 
طبق شرایطي که باالجبار برایش پیش مي آید به راهزني مي پردازد با ورود به دربار شاه، 
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با مشکالتي عدیده اي روبرو مي شود و در واقع سفري طوالني براي رسیدن به آرامش و 
خانواده طي مي کند. با پشت سرگذاشتن این مشکالت از مرحله خامي بیرون مي آید و با 
رسیدن به بلوغ فکري و اجتماعي به عنصري سازنده تبدیل شده و جانشین پدر مي شود. 
مراحلي که در قّصه هاي اسطوره اي به وصلت قهرمانان قّصه مي انجامد، شامل سه مرحله 
بزرگ جدایي، تغییر و بازگشت است که به نظر مي رسد چنین تصویري از مرگ و حیات 
نو از واقعیت مشهود در طبیعت به ویژه در خورشید و گیاه و آب سرچشمه مي گیرد که در 
زندگي انسان ها به آییني مقّدس بدل مي شود تا مانند عناصر طبیعت بتوانند به حیات نو 
مکّرر، دست مي یابند. )امیرقاسمي، 1394: 77( صفات برجسته اي همچون »اراده، شجاعت، 
بردباري، خویشتنداري، هدفمندي، از خودگذشتگي و مجموعه اي دیگر از صفات برجسته ي 
انساني در این قّصه ها در شخصّیت قهرمان اصلي متجلّي مي شود. و صفاتي چون ترس، 
حسادت، خیانت و دروغگویي از بزرگ ترین خصوصّیات منفي مطرح در این قّصه هاست که 
عامل شرارت علیه قهرمان است.« )همان: 113( در بختیارنامه، خداداد در طي داستان، 
با اراده و شجاعت خویش، عّیاري را کنار گذاشته و به یک شخصّیت بالنده تبدیل شده و 
صفات مثبت انساني را در وجود خود نمودار مي سازد. وزیران حسود که مانع رسیدن او 

به پادشاهي شده و مشکالتي براي او ایجاد مي کنند عامل شرارت علیه قهرمان مي باشند.
2-3- آشناسازي )تشّرف(

تغییر و تکامل شرایط  براي  یا فنوني شفاهي است  آیین  یا آشناسازي،  گذار، تشّرف 
اجتماعي و مذهبي فرد. )الیاده، 1395: 10( و ناظر بر آیین هایي است که نقش مهّمي در 
زندگي انسان داشته است. اصطالح تشّرف در کلّي ترین معنایش به مجموعه اي از آیین ها و 
تعالیم شفاهي اشاره دارد که هدف از آن ایجاد تحّول و دگرگوني بنیادین در جایگاه مذهبي 
و اجتماعي شخصي است که قرار است تشّرف یابد. )همان: 15( تشّرف به معناي بلوغ و 
این پیام را مي یابیم:  انسان، ما همواره  تاریخ دیني نوع  کمال روحي و معنوي است. در 
نوآیین، یعني کسي که اسرار را تجربه کرده، و فردي است که صاحب معرفت است. )الیاده، 
تحّمل  نبردها،  از خشونت،  مراحل دشواري  گذراندن  خانواده،  از  دور شدن   )175 :139
گرسنگي و تشنگي؛ یادگیري اسرار و رموز آییني قبیله، تحت نظر راهنمایاني با خصوصّیات 
ویژه و سرانجام بازگشت قهرمان تشّرف یافته به جامعه، از مهّمترین آداب مراسم آشناسازي 
با پشت سرگذاردن  نوآموز  یا  است. )همان: 15( مبتدي  و جوامع مختلف  فرهنگ ها  در 
آزمون هاي سخت آیین تشّرف دوباره متولّد مي شود، از وجودي برخوردار مي گردد که با 
وجود پیش از تشّرف او کاماًل متفاوت است؛ او انسان دیگري مي شود و به واسطه این آیین ها 
و راز گشایي هایي که به دنبال تشّرف حاصل مي شود، عضو مسئولّیت دار و مکلّف جامعه 
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شناخته مي شود. تشّرف داوطلب را به جامعه انساني و به بطن دنیاي ارزش هاي معنوي 
و فرهنگي وارد مي کند. )الیاده، 1395: 18( این آیین ها، نشان دهنده تغییر بنیادین در 
زندگي و موقعّیت وجودي و اجتماعي انسان هستند و حّتي در مراحل کهن فرهنگ، نقش 
اساساً  این که  بازي کرده و بخصوص  انسان  اندیشه دیني در  برجسته اي در شکل گیري 
شامل تغییر و دگرگوني کامل در مقام و منزلت موجودي تازه وارد هستند. آشکار است که 
با تشّرف یافتن، همه چیز از نو آغاز مي شود. مهم ترین کارکرد آشناسازي این است که به 
تدریج ابعاد واقعي هستي را بر مبتدي و نوآموز آشکار مي سازد با هدایت او به عالم قدسي او 
را وا مي دارد تا مسئولیتي را که مالزم انسان بودن است بپذیرد. )الیاده، 1388: 177-178( 
مراسم تشّرف شامل مراحلي است: نخست آماده ساختن »محّوطه مقّدس«، یعني جایي که 
مبتدیان در خالل مراسم در انزوا به سر خواهد برد؛ دّوم جدا کردن مبتدي ها از مادرانشان 
و، در کل، از همه زنان؛ سّوم رهاسازي آن ها در بیشه زار یا مکاني خاص و دور که آن ها 
سنن و روایات مذهبي قبیله را یاد بگیرند؛ چهارم، برخي اقدامات انجام شده در خصوص 
مبتدي ها، معموالً ختنه، کشیدن دندان، یا ایجاد بریدگي در مجراي ادرار. اّما بعضي مواقع 
هم، اعمالي هم چون خراشیدن پوست یا کشیدن و کندن موي سر است. مبتدي ها در کل 
زمان تشّرف باید به نحوي خاص رفتار کنند؛ آن ها آزمون هاي سختي را مي گذرانند و تن 
به تابوها و ممنوعّیت هاي غذایي مختلفي مي دهند. )الیاده، 1395: 28( در داستان مورد 
مطالعه ما، جدا شدن خداداد از مادر اولین مرحله از مراحل تشّرف یا آشناسازي را رقم 
مي زند. »تشّرف با عمل انقطاع آزاد مي شود ـ کودک یا نوجوان از مادرش جدا مي شود و 
گاهي این جدایي و گسست به نحوي بي رحمانه انجام مي شود.« )همان: 26( خداداد توسط 
عّیار بزرگ مي شود و به همراه او و دیگر عّیاران به عّیاري مي پردازد »از قضا و اتّفاق روزي 
بر کارواني زدند. اهل آن مردان مرد بودند و شجاعان روز نبرد. در میدان پیکار گرم و سرد 
روزگار چشیده بودند. چون راهزنان را دیدند، دست به سالح بردند و درهم آویختند. چون 
بر راهزنان چیره شدند.  از شوکت کاروانیان دل دزدان شکسته شد.  جنگ پیوسته شد، 
خداداد چون جراحت بسیار یافت به دست آن جماعت گرفتار شد.« )روشن، 1382: 81( 
سرپرست کاروان خداداد را به فرزندي مي پذیرد »اگر توبه کني، تو را به جان دست مي گیرم 
و به فرزندي مي پذیرم.« )همان: 29( و توّسط سرپرست کاروان به دربار پادشاه )پدرش( 
راه مي یابد. و بدین گونه مرحله دوم آشناسازي یعني تغییر را پشت سر مي گذارد »لحظه 
اصلي هر آشناسازي در مراسم با مرگ نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعي نشان داده 
مي شود، لیکن وي به صورت انسان جدیدي زنده مي شود و حاالت دیگر بودگي و حیات نو 
را مي پذیرد. مرگ آشناسازي اشاره اي است به پایان دوره کودکي، جهل و وضع کفرآمیز.« 
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)الیاده، 1395: 215( در ادامه داستان، مرد عّیار جریان چگونگي پیدا کردن رخداداد در 
سر چاه را بیان مي کند و گوهري را که پدر و مادرش، هنگام رها کردن او به بازویش بسته 
بودند به پادشاه نشان مي دهد و پادشاه متوّجه مي شود که خداداد پسر خود اوست: »پادشاه 
گفت: آن گوهر که بر بازوي توست به من بنماي، خداداد گوهر پیش نهاد. پادشاه به زنش 
گفت: اي زن، تو مادر این جواني و من پدر او؛ و این آن فرزند است که بر کنار چاه گذاشته 
بودیم، و این آن گوهري است که بر بازوي او بسته بودیم. مادر چون آن گوهر را بدید، روي 
بر چهره ي خداداد مالید. هجر دلسوز رخت بربست.« )روشن، 1382: 103( و مرحله نهایي 
آشناسازي یعني بازگشت به وقوع مي پیوندد. »انتهاي چرخه کودکي، بازگشت و یا شناخته 
شدن قهرمان است، هنگامي که پس از پشت سر گذاشتن دوران طوالني که قهرمان به 
صورت ناشناس به سر برده است، شخصّیت حقیقي اش آشکار مي شود.« )کمپبل، 1396: 
333( یافتن پدر در واقع پیدا کردن منش و سرنوشت خویش است. این تصّور وجود دارد 
که منش از پدر، و جسم و ذهن از مادر به ارث برده مي شود اما این منش شخصي است 
که در رمز و راز پیچیده شده است و در واقع سرنوشت شخصي را رقم مي زند و پیدا کردن 
پدر در واقع کشف سرنوشت خویش است. )همان: 203( کودک پس از بزرگ شدن به طرق 
مختلفي والدین نامدار خود را پیدا کرده از واقعّیت ماجرا آگاه مي گردد و به موقعّیت هاي 
بي نظیري دست مي یابد. )همان: 62( پادشاه بعداز یافتن خداداد نام او را »بختیار« مي گذارد 
»شاه گفت: تو را بختیار نام کردم که بخت یار توست و سعادت به روزگار تو.« )روشن، 
با  قلمداد مي شود  نتیجه تشّرف  به حیات معنوي که نخستین  1382: 102( »دستیابي 
بسیاري از نمادهاي تجدید حیات و نوزایي نشان داده مي شود. یک رسم شایع آن است که 
پس از تشّرف مبتدي، نام جدیدي به او مي دهند. این کار عالوه بر آن که شایع است، کهن 
هم هست.« )الیاده، 1395: 70( همچنان که ذکر شد در این داستان نیز، نام قهرمان ابتدا 

»خداداد« بود که پادشاه آن را به »بختیار« تغییر مي دهد.
در ژرف ساخت بختیارنامه، مراسم آشناسازي نمود پیدا کرده است؛ خداداد با جدا شدن 
از مادر مرحله جدایي را پشت سر گذاشته با بزرگ شدن به سرپرستي عّیار و به عّیاري 
پرداختن، راه یافتن به دربار پدر و از عّیاري دست کشیدن، مرحله تغییر را طي نموده و با 
پیدا کردن پدر و خانواده خود به مرحله بازگشت رسیده است. جدول زیر مراحل مراسم 

آشناسازي در بختیارنامه را نشان مي دهد:
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جدول 2- نمود مراسم آشناسازي در بختیارنامه

2-4- کودک سرراهي
ملل جهان  از  بسیاري  اسطوره هاي  در  دارد.  قدمت طوالني  کودک سرراهي  اسطوره 
روایات پیشنهادي مبني بر طرد یک کودک براي گریز از پیامدهاي ناخوشایند وجود دارد. 
این درون مایه، یکي از ویژگي هاي اصلي بیشتر افسانه ها، قّصه هاي بومي و اسطوره هاست. در 
اساطیر مربوط به دوره ي باستان سرزمین هاي مدیترانه اي و خاور نزدیک، اسطوره ي کودک 
بي پناه اغلب در ارتباط با اسطوره ادیپ دیده مي شود. در مواردي که کودکي ناقص به دنیا 
مي آمد یا تولّد او به طرز عجیبي بود، این کودک را یکي از تجلّیات خشم خدا و خطري 
براي تمام جامعه محسوب مي داشتند. چنین کودکي، براي خالصي از شّر او، سر راه گذاشته 
وصلت هاي  حاصل  کودکان  واقع  در  یا  مقّدس(  )حرامزادگان  مورد  در  رسم  این  مي شد. 
نامشروع یا بدون ازدواج که اغلب اّدعا مي شد زاده وصلت غیبي اند؛ اعمال مي شد. )هنوي، 
1386: 3( در برخي روایات از این اسطوره، کودک را در کوهستاني مي گذاشتند و در برخي 
دیگر او را تنها یا همراه مادرش در آب رها مي کردند. کودکي را که به آب مي سپردند در 
به آب  این کودکان  از  برخي  یا حمل کننده ي کوچک دیگري محبوس مي کردند.  جعبه  
سپرده شده، نجات مي یافتند. نجات آنان، ایشان را به تولّد و زندگي جدیدي با نامي تازه در 
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سرزمیني نو و با قدرت بیشتر، رهنمون مي شد. بدین ترتیب پس از اهدا به خدایان، کودک 
به زندگي تازه اي دست مي یافت. خدایان به جاي پذیرفتن کودک به عنوان قرباني، سرشت 
او را از بد به نیک دگرگون و متحّول مي کردند. اینان نجات یافتگان متبّرک و مورد لطف 

الهي بودند و اهانت کنندگان به ایشان با رنج به هالکت مي رسیدند. )همان: 6(
از مادري متعلّق به طبقه فرودست  از میالد(  شاه سارگون اکدي )تولّد 2550 پیش 
او را در سبدي ني اي گذاشتند و بر آب هاي رود فرات رها  و پدري ناشناس متولّد شد. 
کردند. کشاورزي او را بیافت و به عنوان یک باغبان بزرگش کرد. )کمپیل، 1396: 326( 
چاندراگوپتا )قرن چهارم پیش از میالد(، پایه گذار سلسله ي هندوي مائوریا را در کوزه اي 
گلي در آستان یک آغل گاو رها کردند. یک گلّه دار، نوزاد را پیدا کرده و به فرزندي قبول 
کرد. پاپ گریگوري کبیر )540 بعداز میالد( از دوقلوهایي نجیب زاده به دنیا آمد که با 
وسوسه شیطان مرتکب عمل نامشروع شدند. مادرش که پشیمان و نادم بود، او را در سبدي 
کوچک گذاشت و به دریا بینداخت. ماهي گیران او را یافته، به فرزندي قبول کردند. افسانه 
محبوب عبري درباره ي تولّد ابراهیم، پدر اّمت، نمونه اي از داستان تبعید نوزاد است. نمرود، 
تولّد کودک را در نقش ستارگان خواند، چرا که این شاه خدانشناس، منّجم زیرکي بود، 
ستارگان به او نشان دادند که در روزگار او، مردي به دنیا خواهد آمد که علیه او برخواهد 
از سرنوشتش  او را پیروزمندانه نمایان خواهد کرد. وحشت زده  نادرستي دین  خاست و 
که ستارگان نمایان مي ساختند، شاه به دنبال شاهزادگان و حّکام خود فرستاد، تا چاره اي 
بیابند، آن ها پاسخ داده، گفتند: چاره ي کار این است که خانه اي بزرگ بنا کني، نگهباني 
بر ورودي آن بگماري و در تمام سرزمین ات اعالم کني که همه ي زنان حامله باید در آن 
جا بمانند و در صورت پسر بودن نوزاد، بّچه باید همان جا کشته شود. مادر ابراهیم وقتي 
زمان زایمانش نزدیک شد با وحشت شهر را ترک گفت و آواره ي بیابان شد و تصادفاً به 
غاري رسید و در آن جا ابراهیم را به دنیا آورد ولي از ترس آن که نمرود او را بکشد جامه اي 
را که بر تن داشت برداشته پسرش را در آن پیچید، سپس او را در غار رها کرده، گفت: 
»باشد که خداوند با تو همراه شود، باشد که تو را رها نکند و فراموش نسازد« هر کدام از 
این زندگي نامه ها، درون مایه تبعید نوزاد و بازگشت او را به طرق مختلف نشان مي دهد. 

)کمپبل، 1396: 319(
در داستان مورد مطالعه ما، پدر خداداد )آزادبخت( بدون اجازه وزیر با دختر او ازدواج 
مي کند و وزیر به دلیل نارضایتي از این وصلت، درباریان را بر علیه او مي شوراند. آزادبخت 
و همسرش براي نجات جان خویش دیار خود را ترک کرده و راه بیابان پیش مي گیرند تا 
سرزمیني را براي اقامت خود بیابند. به گفته رانک معموالً این کودکان از پدر و مادري ممتاز 
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و برجسته متولّد مي شوند یا خود شاهزاده هستند، اّما به وجود آمدن مشکالتي همچون 
در خطر بودن پدر یا نماینده او باعث مي شود که کودک در داخل سبد یا جعبه اي گذاشته 
شده و به آب سپرده شود گاهي توسط حیوانات نجات مي یابد و گاهي به وسیله والدیني 
پایین دست مانند چوپان ها پرورش مي یابند. )رانک، 2011: 61( خداداد نیز از پدر و مادري 
شاهزاده و با موقعّیت باالي اجتماعي متولّد مي  شود که کاماًل منطبق با نمونه هاي اساطیري 
است. کودک )خداداد( در طول مسیر در بیابان به دنیا مي آید و از روي اضطرار و ناچاري و 
به دلیل دشواري هاي بسیار راه، او را در جامه اي پیچیده و بر سر چاهساري که در آن بیابان 
قرار دارد رها مي کنند. بدین ترتیب سرنوشت کودک سرراهي براي او رقم مي خورد: »در 
حال پسري به دنیا آمد با زیبایي تمام. گویي یوسف به جهان بازگشت یا ماه از مطلع آسمان 
طلوع نمود. مادر، فرزند را در کرته اي پیچید. شاه عروس را گفت: اي یار غمگسار! بدان که 
دل بر فرزند نتوان نهاد. بیا تا او را بر این چاهسار به آفریدگار بسپاریم و من و تو راه بیابان 
برداریم. بخشایش ایزدي، این فرزند را ضایع نمي گذارد. مادر چون این سخنان شنید، با دل 
پر درد و نفسي سرد، فرزند را قطره اي شیر داد و لب چاهسار بنهاد، شاه گوهري قیمتي 
داشت، آن را بر بازوي کودک بست و با دلي کباب و دیده اي پرآب، روي به راه آوردند.« 

)روشن، 1382: 27(
»در این گونه موارد معموالً جامعه آن ها را از کانون قدرت و خانواده طرد مي کند و 
این عکس العمل براي نابودي کودک انجام مي شود اّما در تمام موارد با شکست روبرو شده 
و کودک مورد نظر به واسطه ي ترّحم یا وقوع حادثه اي از مرگ نجات مي یابد.« )گرین و 
دیگران، 1395: 606( مطابق با این مساله در داستان بختیارنامه نیز، بعداز آن که خداداد بر 
سر چاه رها مي شود گروهي از عّیاران و راهزنان به نزدیکي آن چاه مي رسند و بزرگ عّیاران، 
کودک را به فرزندي مي پذیرد و نام او را »خداداد« نهاده و بزرگش مي کند. »از اتّفاق چون 
پادشاه و عروس، آن فرزند را بر لب چاهسار نهادند و برفتند، گروهي از عّیاران که در آن 
بیابان راهزني مي کردند به سر آن چاه رسیدند، پسري دیدند چون صدهزار نگار بر لب آن 
چاهسار نهاده، انوار رخسار او بیابان را روشن گردانیده، و عکس رخسار او چاهسار را گلشن 
کرده، مهتر عّیاران چون آن جمال و زیبایي دید، گفت: این کودک چون شاهزادگان است و 
نشانه هاي شهزادگي از جبین او مي درخشد. این کودک شیر مرغزار خواهد بود و مرد کارزار 
خواهد شد. در حال، او را برگرفت، چون آن گوهر گرانبها بر بازوي او دید، حقیقت حال 
نمایان گشت، او را به منزل برد و به دایه اي نیک سپرد و گفت: این طفل داده ي خداست، 
خدادادش نام نهاد.« )همان: 29( رسیدن کودک سرراهي به دست عناصر کیهان ـ آب و 
باد و زمین ـ تا هر طور بخواهند با وي عمل کنند، همواره در حکم نوعي به مبارزه طلبیدن 
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تقدیر است. کودکي که به زمین یا آب سپرده شده و از آن پس یتیم محسوب مي شود، در 
معرض خطر مرگ است؛ اما در عین حال بخت آن را دارد که موقعّیتي جز موقعّیت بشري 
به دست آورد. کودک رها شده اي که عناصر کیهاني از او پشتیباني مي کنند، غالباً قهرمان، 

شاه یا قّدیس مي شود. )الیاده، 1394: 245(
2-5- مرگ و تولّد دوباره

بشر از آغاز، بي مرگي و زندگي جاوید را آرزو کرده است؛ این آرزو به شکل هاي مختلف 
در نقاط مختلف جهان بروز یافته است. جستجوي آب حیات، درخت زندگي و ... نمونه هایي 
از تالش انسان ها براي بي مرگي و جاودانگي است. یکي از بن مایه هاي اسطوره اي »مرگ 
و تولّد دوباره« است که مي توان آن را نتیجه همساني طبیعت و حیات و انطباق آن دو 
پنداشت. بدین گونه که فصل بهار و صبح را نشانه زایش و نوزایي و جواني، و زمستان و 
غروب را مي توان نشانه پیري و مرگ دانست. جیمز فریزر بیش تر اسطوره ها را به آیین 
»مرگ و تولّد دوباره« مربوط مي دانست. مردم مصر و آسیاي شرقي، مراسم »مرگ و تولّد 
دوباره«ي ساالنه را به ویژه در مورد زدگي و حیات نباتي که آن را به صورت خدایي که هر 
ساله مي میرد و دوباره از بستر مرگ برمي خیزد، تحت عناوین اوسیریس، تاموز و آدونیس 
برپا داشته اند. این مراسم از نظر جزئیات و نام در جاهاي مختلف متفاوت است، لیکن از نظر 
ماهّیت یکي هستند. )گرین و دیگران، 1395: 382( به عقیده الیاده بسیاري از مراسم و 
آیین هاي باستاني بیانگر مفهوم تولّد دوباره هستند. به ویژه »نوروز« ایرانیان. الیاده همچنین 
حاالت ماه را دال بر مرگ و تولّد دوباره مي داند و مرگ و تولّد دوباره انسان ها را با آن مقایسه 

مي کند. )الیاده، 1390: 77(
کهن الگوي مرگ و تولّد دوباره به واسطه نمادهایي مانند تاریکي یا شب کیهاني، کلبه، 
شکم هیوالي دریایي، غار، چاه و ... جلوه گر مي شود. این نمادها در حقیقت زهدان مادر 
هستند و وارد شدن در آن ها بیانگر بازگشت به مرحله جنیني )مرگ آییني( است و بیرون 
آمدن از آن ها بیانگر تولّد دوباره است. منظور از مرگ، مرگ ناداني و بي مسئولّیتي است، 
فرارفتن از شرایط دنیوي نامقّدس و گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در جهان مقّدس 
است. منظور از تولّد دوباره، استعالي حیات و دگرگوني دروني است. )الیاده، 1382: 191(

اکثر آزمون هاي سخت آیین تشّرف تقریباً به وضوح گویاي مرگي آییني اند که تجدید 
حیات یا نوزایي را به دنبال خود دارد. لحظه اصلي هر تشّرف با مراسمي نشان داده مي شود 
که نمایانگر مرگ مبتدي و بازگشت او به جمع زندگان است اما او انسان جدیدي است 
که با پذیرش یک نحوه وجودي دیگر به زندگي بازمي گردد. مرگ تشّرف آمیز هم به پایان 
کودکي و جهالت اشاره دارد و هم به پایان شرایط نامقّدس و دنیوي. )الیاده، 1395: 42( در 
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قّصه مورد مطالعه ما، با توجه به توضیحات، مرگ و تولّد دوباره خداداد که منجر به تغییر در 
شخصّیت او مي شود زخمي شدن او در جنگ با کاروانیان است. بعداز این زخمي شدن که 
بیانگر همان شکنجه است خداداد فرد دیگري مي شود و به دربار راه مي یابد. »چون جنگ 
پیوسته شد، از شوکت کاروانیان دل دزدان شکسته شد. بر راهزنان چیره شدند. خداداد 
چون جراحت بسیار یافت به دست آن جماعت گرفتار شد.« )روشن، 1382: 18( سرپرست 
کاروان خداداد را به فرزندي مي پذیرد »اگر توبه کني، تو را به جان دست مي گیرم و به 
فرزندي مي پذیرم.« )همان: 29( و توّسط سرپرست کاروان به دربار پادشاه )پدرش( راه 
مي یابد. مرگ تشّرف آمیز، براي آغاز زندگي معنوي اجتناب ناپذیر است کارکرد آن را باید در 
ارتباط با آن چیزي که فراهم مي سازد درک کرد و شناخت: تولّد در یک نحوه وجود باالتر. 
)الیاده، 1395: 56( مرگ تشّرفي لوح ضمیر را چنان تمیز مي کند که الهامات و مکاشفات 
متوالي در آن درج مي شود و نتیجه آن، به وجود آمدن یک انسان جدید است. )همان: 57(

2-6- بیابان
مي زند،  پیوند  اساطیري  روایت هاي  سایر  با  را  آن  که  بختیارنامه  از خصوصّیات  یکي 
در  که  است  اساطیري  مکان هاي  جمله  از  بیابان  است.  اساطیري  مکان هاي  از  استفاده 
بختیارنامه با رها شدن خداداد در آن نمود یافته است. »بیابان، زمین خشک، ویرانه، خالي 
از سکنه، نماد جهاني خالي از خداوند است و کنام شیاطین، جاي مجازات بني اسرائیل و 
محل وسوسه مسیح. بیابان فضیلت رحمت را در مسیري معنوي نشان مي دهد و اثبات 
مي کند که هیچ چیز بدون رحمت خداوندي وجود نمي یابد، همه چیز به رحمت اوست و 

تنها به رحمت او.« )شوالیه و گربران، 1388: 141(
از همین رو کاتبان کتاب مقّدس شرایط هیچ کجا را سخت تر از بیابان ندیده اند. بدین 
گونه است که انبیاء اقامت اسرائیل را در بیابان تنها به رحمت خداوند امکان پذیر دیده اند 
و همچنین مسیح در بیابان بر شیطان وسوسه گر پیروز مي شود و فرشتگان او را خدمت 
مي کنند. به همین خاطر بود که راهبان مسیحي قدیم در بیابان عزلت مي گرفتند. )همان: 

)140
در  پادشاه  سراي  قضا  »از  است  آن  در  خداداد  رها شدن  بختیارنامه  در  بیابان  نمود 
زیرزمین دري به سوي بیابان داشت. دستور داد تا دو اسب نوبتي مخصوص را زین برنهادند 
و آن در پوشیده بگشادند. اسبي را خود برنشست و دیگر اسب عروس را برنشاند و از راه 

بیراهه روي به بیابان نهاد.« )روشن، 1382: 28(
2-7- چاه

از مکان هاي نمادیني که به عنوان بن مایه هاي اساطیري در داستان ها به کار رفته چاه 
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است. چاه ها همواره در ذهن بشر جلوه اي اسرارآمیز داشته اند، چرا که همچون غارها و کوه ها 
از مکان هاي نامرئي به شمار مي روند و کسي به عمق آن ها راه ندارد و تنها چاه کن ها هستند 
که از اسرار ژرفاي آن آگاهي دارند. چاه نماد زاز، پوشیدگي و به ویژه نماد حقیقت است. 

)شوالیه و گربران، 1388: 485(
بابل / چاه هاروت است که به  از جمله چاه هایي معروفي که اسطوره اي هستند چاه 
چاه دانیال نیز معروف است. دانیال در این شهر ریاست و پادشاهي داشته است. موّرخین 
معتقدند که هاروت و ماروت به امر پروردگار در این چاه زنداني و معّذب هستند. این چاه 
بر سر کوهي قرار دارد که به »کوه بابل« شهرت یافته است. هاروت و ماروت در چاه بر یک 

سوي آویخته شده اند و دهان آنان به آب نمي رسد. )ذوالفقاري، 1386: 134(
چاه فریدون، چاه بیژن، چاه مغرب، چاه ویل، چاه رستم و ... در داستان هاي ایراني آورده  
شده اند که در این داستان ها چاه رمز دنیاي ماّدي، جسم و طبیعت بدني است و رها شدن 
از چاه رمزي است از حال سالک که در سایه عنایت حق از چاه طبیعت رهایي مي یابد. 
در بختیارنامه نیز ـ همان گونه که اشاره گردید ـ خداداد در نوزادي بر سر چاهي گذاشته 
مي شود و توسط عّیاري از عّیاران نجام یافته بزرگ مي شود. »در تمام این داستان ها کودک 
مطرود به مکاني رازآمیز و ماوراءالّطبیعي برده شده و در آن جا رها مي شود.« )رانک، 2011: 

62( مکان اسطوره اي در این قّصه چاه است.
2-8- عدد ده

در بیشتر فرهنگ هاي کهن، اعداد، نماد مفاهیم متعّددي واقع شده اند، برخي از این 
اعداد پیوندي دیرینه با باورهاي ما دارند و بیشتر مورد مقبولّیت واقع شده و رواج یافته اند 
یکي از دالیل مقبولّیت این اعداد، اسطوره اي بودن آن هاست. عدد ده از اعداد اسطوره اي 
مي باشد که نه تنها در ایران کهن و امروزي بلکه تقریباً در تمامي فرهنگ ها از اهمّیت زیادي 
برخوردار است. »عدد ده بیانگر مرگ، زندگي و تناوب آن هاست و حّتي هم زیستي مرگ 
و زندگي وابسته به این ثنویّت است.« )شوالیه و گربران، 1385: 281( در آیین هاي گذر 
ایراني عدد ده در مراسم مرتبط زایمان و تولّد مشاهده شده است. چنان که زن بعداز زایمان 
به خاطر حفاظت از خطرات آل زدگي کمربندي دور کمر مي بست. )بشرا و دیگران، 1389: 
32( شاید هم زیستي مرگ و زندگي در کنار هم است که باعث شده روز دهم بعداز تولّد به 
نوعي در آیین هاي ایراني زمان دور شدن از خطر مرگ و نوید دهنده ي زندگي بدون خطر 

براي نوزاد باشد. )همان: 34(
عدد اسطوره اي ده در بختیارنامه چنین نمود پیدا کرده که خداداد بعداز توطئه وزیران 
و گرفتار شدن در زندان، در طول ده شب با گفتن داستان هایي با درون مایه هاي گوناگون 
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ـ که هر کدام به نوعي ارتباطي با ماجراي او دارد ـ خود را از کشته شدن و مکر و حسادت 
وزیران نجات مي دهد.

 
3- نتیجه گیري

اساس این قّصه بر تاثیرپذیري از روایت هاي اسطوره اي است. که با بن مایه هاي کودک 
سرراهي شروع مي شود بدین گونه که پدر و مادر قهرمان قّصه )خداداد( او را در بیابان بر 
سر چاهي )که هر دو از مکان هاي اسطوره اي هستند( رها مي کنند و به این ترتیب سرنوشت 
کودک سرراهي را برایش رقم مي زنند. خداداد توسط عّیاري از بیابان نجات پیدا کرده و 
به فرزندي پذیرفته مي شود. بعد از بزرگ شدن به عّیاري مي پردازد ولي در جنگي که با 
کاروانیان رخ مي دهد زخمي شده و شکنجه مي گردد و عّیاري را کنار مي گذارد که مطابق 
با بن مایه اسطوره اي مرگ و تولّد دوباره است. همچنین مطابق با مراحل مراسم آشناسازي، 
اّولین مرحله ـ یعني جدایي )جدا شدن از مادر( ـ براي قهرمان قّصه اتّفاق مي افتد. بعد از 
بزرگ شدن به عّیاري مي پردازد اّما طبق اتّفاقي که برایش مي افتد به دربار شاه راه یافته و 
از عّیاري دست مي کشد که مطابق با مرحله دوم آشناسازي یعني تغییر است. در ادامه با 
دسیسه وزیران حسود، گرفتار شده و با طرح کردن قّصه هایي و بیان آن ها براي پادشاهـ  که 
در واقع پدر اوست ـ خود را از مرگ نجات مي دهد و به آغوش خانواده خود باز مي گردد و 

بدین ترتیب مرحله ي نهایي مراسم آشناسازي یعني بازگشت به وقوع مي پیوندد.
وجود عناصر اسطوره اي چون چاه، بیابان، عدد ده و منطبق بودن قّصه با همه ي مراحل 

مراسم آشناسازي بیانگر دیرینگي و اسطوره اي بودن قّصه است.
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